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ttstituto Chico Mendes d. 
Consorvaço da Blodiversidado 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

INSTITUTO CHICO MENDES DE coNsERvAcAo DA BIODIVERSIDADE 
c00RDENAcA0 REGIONAL FLORIANOPOLIS - CR9 

ARA DE PRoltcAo AMtENTAI DA BALEIA FRANCA - APABF 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, na sede do Projeto Ambiental Gaia Village, 

Espaço Gala, rodva SC 434, km 9, no rnrnidpo de GatabaC, as nave horas e quarenta rninutos, iniciou-se a 46 

Reunião do Conseiho Gestor da Area de Proteco Ambiental da Baleia Franca (Conapa-BF), em segunda chamada, 

nesse momento corn 22 membros presentes. Cecil, presidente do Conseiho, agradece a presenca de todos, dandD as 

boas-virdas. Sari&a, da fudaci Gala, secretãth eeutwa, idesela born dia a todo.s da as bas-vindas, relembra o 

contrato de convivência e inicia corn a aprovaçäo da programacão. Pondera que teremos o Espaco Discussöes e 

Decisöes (cada pauta ser6 desenvolvida em três momentos: I. lntroduco ao terna; II. Debates e Ill. 

Encaminhamentos): Das 09h15min-10h00min, A gestâo da paisagem como ferramenta de gestâo territorial aplicada 

a APA th Baea Franca, SC! Brasii. Resutados partlals sobre as vaores da paisagern no Tei-rltório da APABF, 

proposto pela UFSC. Das lOhOOmin - 10h05min: Video institucional APABF do IWC. Das 10h05min - 10h40min: 

Emalhes de baleias francas na APABF e em Santa Catarina (Grupo Protocolo Encaihes). Das 10h40min - lihOOmin: 

Video do 4OA& sobre emathes de cetâcens Dac iii rim - 12hOOiuit lnfnrmes relacianadas, a gestäo da APABF: 

Informes da APABF (Piano de Manejo; GEFMar; SOS Baleias). ALMOO e Continuidade do Espaco lnstitucional: Das 

1000rnin - 1020rnin: Informe conselheira ASPECI sabre impactos da pesca industrial. Das 1020min - 1040min: 

Informe conseiheira OAB sobre regularizaçâo fundiària do SPU. Das 1040min - lShOOmin: Informe da Ferrugem 

Vi -a sobre Proteco .urldlca da Zona Costeira, lfoma qiye Fugefn Yvva no vai podec apresefvtar hoie. Demais 

informes inscritos na hora. No Espaco Institucional: Das lShODmin - 16hOOmin: Informe e debates corn a GT 

Regimento Interno, informa que o Professor Aldo no vai estar aqui. Das 16hOQmin - 16h3Omin: Informes das 

Cârnaras Téccas Das 16h3Unin - 17h30min: Dernaic informes de consetheiras. A seguk, pergunta se todos esto 

de acordo corn esta programacäo, sern nenhuma colocação contrária da plenária. Na seqüência relembra a sintese e 

encaminhamentos da reunião ordinria anterior de setembro, enviada por email e anexada nesta ATA. Relembra 

que a AlA daquela reunião também foi enviada por email e pergunta se ha outras contribuicöes. Menciona que 

hoivecam contrthtlçôes do Sc ian, da ASCOPLE, Sc. GecAslo, da PPSR e kanlca, do PBF. No havendo rriais 

contribuicOes a ata foi aprovada par todos, será impressa e assinada par todos os presentes. Continua corn a leitura 

do expediente. A seguir dirige-se ao chefe da APABF, Cecil, que pediu a palavra sobre documento da AMA. Diz que 

urn assunto discutido no arnbmto de basUdor, o qual achapertinente colocar para a grupa malor. Fala que a AMA tern 

o direito de pedir deslugarnento, entretanto crê que a AMA não compreendeu ou no ele pode näo ter deixado claro, 

que pediu desculpas pela conduta da reunião e não pelos funcionários. Não tern autoridade da forma coma as 

pessoas se relacionam, mas sirn na forma de condução. Naquele rnomento näo teve condicäes de evitar a que 

&oritecei e fo sicicero qi 	achoi necesso pedcc as desa{pas, no entendwrvento de que quern coriduz o 

CONAPA tern o papel de moderar. Continua dizendo que existem atitudes que näo favorecem a processo de 

discussão, quando focada em muitas pessoas, e que isso confunde as pessoas conduzidas. Coloca que devemo 

aperfeicoar para que se tenha foco e que saibamos a quern se dirigir para ter harmorna. 0 CONAPA confirrna 

reitera a reuniâo nas regras de convivência de todos e cada urn, a harmonia permite espaco para que os conflitos 

trazidos sejam tratados e permitam a transformacão do espaco, e para isso se deve observar os conflitos e 

N
ransformã-Ios m melhores expressOes das pessoas que participam dele. Os processos temas e instituicöes são 



as vejaoes vmis e entre a natureza, que ros c dwern ao aperteçrnento. 

No existem culpados, todos säo responsáveis, sempre buscando uma forma melhor e para que as relacöes humnas 

melhorem, convida todos a atentarem para si no olhar

'

no toque, na expresso que conduzem nas relacöes 

humanas. Terrnina dizendo que é para isso que estamos aqui: relacöes humanas, relacöes humanas para corn a 

terra. Sandra convida Deisiane para a apresentaço. Deisiane inicia dizendo que esta apresentaçäo é de resultEdos 

preliminares e no a apresentaco da tese. Ainda tern o ano que vem inteiro para terminar, mas achou importante 

mostrar ao CONAPA o que viu na Espanha e a intencäo é de que esta tese seja aplicada, no seja so urn ttulo e 

de tyjUtoteca. Fuu pra a Espanha cirn a wenC4D de fazer urn 	 mas pedu ng.sso no 

doutorado da Espanha e a partir disso vai adquirir o tItulo de doutorado nas duas universidades: Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC e Universidad Autónoma de Barcelona - UAB. Na UFSC, na linha de analise 

ambiental, corn a Prof. Dra. Angela Beltrame e na UAB corn a linha de gesto de paisagem corn o Prof. Dr. AlDert 

Pètachs Mañosa, que possul larga experiencia em areas protegidas de montanha, e estã em contato corn Marines 

Scherer para adaptar para a zona costeira. Acredita que, a partir deste estudo corn a APA da Baleia Franca, pod?-se 

pensar em uma contribuicâo para APAs no Brasil. 0 foco malor é a problemática do crescimento urbano e coma ele 

vern afetando a parisagem e 	 tendo a consevaço da bdiverd 	Considera esta Undade de 

Conservaco como urn território e no está trabalhando somente corn a limite jurIdico-polItico da APABF, pois ste 

polIgono nâo dá conta de responder as questöes da tese. Ainda está delimitando, mas parte de uma viso sistêrnica 

e da paisagem. A idéia é buscar unidades de paisagem próximas a este limite para gerar sistemas que vo estar 

integrados e para isso considera seguindo Haesbaert (2013), que a APABF 6 urn territdrio ambientaf que seria a soma 

do territorio juridico-politico, urn território cultural e além disso urn território economico. A seguir, faz uma 

caracterizacäo da unidade: corn municIpios pequenos, corn aumento populacional de 175% en 40 anos (1970-2C10), 

popuaço cwrvemda de rura 158% a urbana 93% 	-2OIO, thaaç da costa degrathço do fiunas C 
vegetaco de restinga e transformacäo da paisagem e perda de valores singulares. Algumas perguntas que so 

feitas: quem so os grupos de atores que promovem a transformaçäo da paisagem no território da APABF e como 

estão representados en seu conselho gestor? Quais so as polIticas de gesto territorial e urbanIstica que incidem no 

terntóno da APABF-;' Qe vak da pasagern as ates atr&uem ao terntóro da APABF e coma podem contcbuir 

ao seu ordenamento e a sua gestäo territorial? DIz que a area estudo é o terrItório da APABF e o limite politico dos 

nave municIpios e vai identificar pequenos sistemas que estão próximos do limite da APA para delirnitar território e 

o marco teórico a gestão da paisagem. Explica porque fol buscar tao longe, dizendo que a professora Angela t nha 

acabado de chegar da Espanha e estava fazendo o pós-doc corn a gestao da paisagem aplicada ao Parque do 

Tabuleiro e não conseguiu avancar na metodologia proposta, chegando a conclusao das lirnitacöes de uma unicade 

protecao integral. Discutiram e observaram que uma unidade de uso sustentável seria possivel porque atores estâo 

conteçdadas dentra da paisagemesta rn to&$ua do go da pacagem vtecessita do muita patitiraçk dos 

atores. Começou a tese corn o marco teórico do tripe território, identidade e valores. Contextualizando, o processo 

de gestäo da paisagem comecou na Europa em 2000, e na Cataluña foi urn pouco depois, tern 10 anos e não trabalha 

so corn areas protegidas, mas corn o território. 0 bacana desta metodologIa é que não trabalha so corn a proteção 

ecolOgica ou da biodiversIdade ou cénico. Ele amplia o leque, pois sal da vertente natural a trabalha vertente sccial. 

Neste contexto, a paisagem é urn importante elernento que contribul para a forrnacão das culturas lo:ais, 

patrimonio natural e cultural, recurso económico; e contribui a consolidacao das identidades. Nós aqui temos urn 

rnapeaiTento do vakr; }4gado ao mar, a pesca, a cuitira aoñana entitiu a ctcthdação da identhtade e a 
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	baleia aparece coma urn dos grandes e mais importarites elementos deste território, mas nao sO ela, vem uma série 

de outros valores que estão ligados a esta identidade. E urn pilar de construc5o do sentido coletivo na configuracão 

da identidade social, dotada de valores que possibilitam avaliar a evolução e definir polIticas para sua gestho. Outra 

questao importante é que as valores são atribuidos pelos atores socials. Aplicou questionàrio, corn a técnica da bola 

de neve, nem todos conselheiros devolveram, entretanto mais de 50% devolveu. Pegou o objetivo principal da APA, 

.conservacão da Balia, entrevistou Karma, depois ordenamento territorial, entrevistou Dete, chefe da APA e a partir 



disto as pontos focais identificavam três outros, inclusive atores que no participavam do conselho, pals temos urn 

discurso afinado, sendo importante as contribuiçöes de outros atores. E al o principal, a integracäo da paisagem 

diabgado corn pOtka etoca;s: de ordenarnento do tectoño, urbanistka, arnbectta e outras potkas. Mostra 

urn esquema de como funcionaria no território da APABF, onde identifica as diversas tipos de paisagens, faz urn 

Diagnóstico Geossistema Território Paisagem (GTP), identifica as atores, através de questionários, oficinas e 

entrevistas identifica as valores, as conflitos e a partir disso constrói uma polItica de gestäo da paisagem tern 

objetivos de qualidade paisagIstica que väo orientar para onde se quer ir em termos de quaiidade da paisagem do 

território da APA e aI define diretrizes e se chega a gestão. Os valores SãO a principal norte de toda a poiltica de 

gestão da paisagem. Diz que não vai construir a poiltica e sim identificar as objetivos de qualidade paisagistica para a 

terrto da APk Questona pue tudo isso? Ocz que crno tern o proberna do tresdrnento, da ocupacão 

desordenada dos balnerios, existe a dificuldade de dilogo corn as municipios da Unidade. Pianos diretares como 

isso est? Diverge ou converge corn as objetivos da APA? Acredita que fosse a caminho para chegar aos municIpios. 

Diz que quando as pessoas são questionadas sobre a municIplo, conflitos, potencialidades e valores, eles tern uma 

posicão. Diz que sempre trabalha a municIpio primeiro que aquela pessoa ou instituicão est6 representando e 

quando vem para a territorio da APA comecam a cruzar dados e citam valores, potenciaiidades e conflitos vendo que 

são as mesmos da APA. Então construir as objetivos do território da APA, talvez seja uma forma de aproximar ambos 

e todos gartharn, mundpos e a 	U SEBRAE tarnb6m &abga corn todo o terrt&o, pos a dernaoda turstica 

pode ser vista de forma integrada. lsto se aplica para outras 6reas, para além da conservacão e ordenarnento 

territorial. Para finalizar, relembra que é necessária uma visão sistêmica e integradora, corn ferramentas que 

dialoguem corn mais qualidade e a partir daI cria-se estratégias para conservar as valores deste território. Sandra 

parabeniza e abre para perguntas. Nieto, da OAB, parabeniza e diz que tern par expectativa que essa tese sirva como 

apoio para a gestão estratégica e operacional da APABF. E que seria muito interessante a construcão de urn 

"catlogo" de valores do território, semelhante ao que existe na regiãa da Catalunha. Rene, da UFSC, tern dvida em 

como tratar a gestão da APA de forma ampliada, que é ponto critico do ponto de vista corn fins econôrnicos que 

geram dentidada mais dsenrazadas, eempo thdstrs carboniferas que desenvaivern atMdatis que 

contradizem a conservacão. Deisi cornenta que as valores produtivos são mais dificeis. Cita questöes relativas ao 

Porto, a orizicultura que não são vistas como valores, mas ha potencial para torna-las sustentaveis, que é dialogar 

corn setores econômicos e para tornar mais sustentaveis e gerar as selos verdes. Guarache, da ACIM, pergunta como 

se constitui a administracão na Cataluña, onde nenhurn é subalterno ao outro e existe relacionamento comum entre 

iocais e comunidades autônomas, pequeno pais dentro do outro e regiöes administrativas, municIpios e comacas, 

autarquias. E como se dana a partir de consórcios acordos, valoracäo da paisagem considerando território da APABF 

corn 9 muMdpos corn todas escaias de gestão á existeritte s criatla un novo digo gstor ou usatia o exlstente? 

Conseihos como o nosso, o Alto Pirineu é deliberativo. 0 comité de urn parque tern capacidade para legislar no 

parque. Fala que usa e ocupacão solo no Brasil é do municIpio. Deisi comenta que a proposta da tese é que pode ser 

aplicada no bairro, conjunto de bairros, municIpio ou toda a APA - idealógico da parte extrapolar modelo existente - 

processo de diogo, temos novo instrurnento para contribuir desenvolvimento do rnunicipio processos de ocup.acão 

solo sem degradar e acabar corn estes valores, praia duna, restinga, peixe assado na praia, ocupação solo vai 

continuar ocorrendo na nossa região como ocorreu, onde não deu certo, na questão urbana, pois estão matando a 

gaiinha dos os de ouro. Hi possi4idade de crar ago diferente como processo vthrntárIo - aprendeu no consetha 

como pode olbar = problemas jurIdicos, politicos, financeiros, sem proibir, potencializando valores sem destruir. 

Sergio, da UNISUL, parabeniza, e diz que a gestão deveria ser nas Unidades de Paisagens, a gestão nos costöes 

Xb' distinta das gestOes de outras paisagens, relacão da paisagern corn biodiversidade, valoração - nãa necessariarnent 

tern relacâo corn a biothversidade, pals a mais valorada não necessariarnente é a mais biodiversa. Coma resoIve\\) 

esta questão? Deisi relernbra que financeiramente é dificil mapear tuda, rnas que atores tern a identidade, urn pé de 

butiá, urn pé de figueira tern sImbolo muito irnportante para aquele bairro, fauna, flora e tambérn cultural. Sergio, 

da AMA, agradece apresenação, e dir que dol pontos dmrn particu4ar atenc para as acöes do Consetho: Os 
OA 



conceftos de pign e de sistf~mas apcdos a gtä, ttor. Comenta que Giovani, da EPAGR, tarrthérn 

trabathou corn esses 2 aspectos em seu doutorado na Espanha: A questo da paisagern associada a visão de 

sistemas. Urn outro aspecto importante evidenciado na apresentacão da Deisi é a importância de resgatarmos os 

valores territoriais na gestão do território. As rnaioria das decisOes que tomarnos no nosso território são baseadas 

em valores econômicos, analisados na major parte dos casos de forma individuat e pontual, e desconectados de 

outros valores mais amptos. Falta a visão do todo e sobretudo o resgate de valores ambientais e sócio-culturais, os 

quals deveriam embasar corn muito mais ênfase nossas decisöes territoriais. Esta talvez seja a contribuicão mais rica 

do tmbao da Desi. Sugene que a CT 5es12o Terb: a code para aprentar 	Wadamente o tiabbo 

e subsidiar o aprendizado da CT GT, ajudando a reforcar a proteção da balela na gestão territorial. Pergunta também 

se eta poderia falar urn pouco mais da questão da autonomia em uma Universidade. 0 que é uma universidade 

autônoma como a que eta realizou o PhD ? Quais as diferencas e irnplicacöes para a ciência, em geral guiada por urn 

paradigma esgotado e uftrapassado?. Deisi fafa da experléncia que viveu 19 na Catalunha e que não poderia ter ido 

ao melhor lugar, onde a luta pela independência é forte. Comenta que a Universidade Autônoma da Catalunha 

mostra essa cultura diferenciada, os independentista é muito convincente e a Catalunha é muito forte, processo 

ldenbt~rifo miito foit, zo S6 a Mrdade Gta que ias mwivenidades ateras eir geral, temos prthternas at 

da falta de espaco e estrutura para trabaihar. La, doutorandos rião tern que trabalhar em casa, 

pesquisadores/extensionistas atuam apenas como pesquisador, eventualmente colaboram na sala de aula. Cidinha, 

do CCI, parabeniza o trabaiho e forma de contribuir para a APA, e faz a observacão de que no Brasil observa-se vários 

conflitos de UC de uso integral e tern uma tristeza grande. Menciona a retirada de populacôes tradicionais, não ha 

dialogo e que seria muito mais rico se estas UC tivessem estas populacöes tradicionais ajudando ao invés de odiar a 

conservacão. Vat, conselheiro honorário, super feliz corn o trabaiho, acompanhou desde o inIcio acabou 

pMtidpado inthr rnt trahalF, trajetói-a 	tcaç da rste t&rt&o, 0 que mais prec sarnos é 

inverter a supremacia do econômico pelos valores ambientais, o que se mostra do exemplo, supremacia do valor 

cultura que estabelece o foco de vida. 0 que temos nos nossos municIpios é o vies econômico como carro chefe e 

que atropela outros valores. 0 desafio é inverter estes valores, é o que se quer no PM. 0 que está no bojo dos 

Ptaos Uiretcvres é o grade prntdcccia que vzmas e 	tcar., c.cio fazer a ades, sem que se inverta, a orde, que 

não se tenha urn PM construido a partir de urn processo conflitivo, que foE a elaboracäo dos Pianos Diretores? Joäo, 

da Rasgamar, dá a palavra aos Sr. Argileu, que entende este conselho uma organização democrática e de liberdade, 

que estimuia a relacão melo ambiente e bem-estar coletivo, mas não é suficiente. Como envoiver gestores. Fala que 

não acredita em gestores, mas acredita na humanidade, no brasileiro, sornos responsáveis. Comenta sobre nsso 

sisterna de Educacão que educa a näo ter voz nem vez. Deise fala que a questão é deilcada, temos a barreira 

cultural, quando na Europa estão mais evoluIdos, já viveram o que estarnos vivendo. Eles entendem que a cultura é 

a x da qest e que a caminho a educaoct. Agradeae dqgo to rico., eque ira eialzirar mapas e .scrver, diz 

que as contribuicOes são muito bern vindas. Iniciam-se as informes das CTS. Sobre a CT Protecão e Monitoramento, 

Igor, vice —coordenador da CT Protecão, relembra para que convoque reunião para definir nova coordenacão. CT 

Biodiversidade e CT Atividades sustentáveis sem informes. CT Gestäo territorial informa que reuniu-se e comecou a 

definir as objetivos da CT e está corn novo coordenador, Guarache da ACIM. CT Conservação da Baleia - Cecil inicia a 

apresentacão dizendo que a CT Baleia esta trabaihando nos temas provocados nos ofIcios da AMA. Que em dois 

dias de reunião a CT eIaborou o esboco de urn Piano de conservação da Baleia Franca, tendo por base Piano Acão de 

1999, antes da thacão da kPA, e a Piaio naional V iTte e a que se tern de rekreia no &asiL Que a Piano faz 

uma anáiise de cenário para cada ação, o objetivo geral é estabeiecer açöes prioritrias para a coriservação das 

espécies de mamiferos aquaticos, presentes na lista nacional da fauna brasileira ameacada de extincão IN MMA N9 

! 3, 26/05/2003). A titulo de sugestão - antes de fazer trabaiho mais amplo, gostaria de reunião corn todas as CT's, 

antes da próxima reunião penãria do CONAPA, para que identifiquern se acham que tern relacão e competéricia e 

se podem contribuir e estabelecer atividades necessarias para avancar nas acöes, desdobrarnentos acöes - que 

çöes a serem reali das. Estima uma reunião de dia, propöe em fevereiro a reaiizacão de uma oficina para debater 



o pxo rn #s dte. Gervso PfaWorma de PtscW tga qpw thss atores, a& th CT ba&a, podetn d& 

contribuicöes efetivas. SImone, da AMA, pergunta se o que foi produzido pela AMA está contempiado. Cecil diz que 

foi aproveitado. Marina, do SPU, quer participar, interessante ponto de vista de inciuir planejamento espaciai 

marinho da APA, embarcacöes, fiscaIizaco da pesca, coliso, iocaiizacão dos portos, interessante não como 

prioridade, mas taivez como prioridade 2. Açöes prioritrias säo açöes muito complexas e que ate a próxima 

temporada faz-se necessário aiguma nova acão. Karma, do PBF, informa que H no piano a coluna grau de 

dificuldade e que essa questão foi avaliada, relembrando que o conseiho Ira receber toda a proposta construida oela 

CT 	id 	imço e cthbwçôs. 5rgo. b AMA.  fab que as qu töe entadas pela AMA visavrn 

desencadear o debate e resolver os problemas. Diz que a APABF tern por principal objetivo proteger o bercario da 

Baleia e que o Conseiho tern que estar sempre preocupado em minimizar possiveis impactos. Neste desafio é preciso 

agregar contribuicoes de varias entidades externas, näo apenas colocar o terna em pauta. Reunião multi CTs, o 

caminho que for, o importante é aprofundar a discussâo dos problemas apontados pela AMA e afcançar resultados. 

Sandra, relembra que em funcäo da vacncia da CT Baleia, corn o pedido de salda da AMA, faz-se necessário eleger 

novo integrante e de preferência uma ONG ambientalista. 0 Forum da agenda 21 se candidata e todos concorcam. 

Sandra re+enthra qxe nurna prana runio dssa CT. ci grupa de efegff a 	nnaç.äo, pois Simone era a 

vice coordenadora. Na seqüéncia, Cecil traz outros informes. Fala sobre IWC, que terá etapa mundial de algumas 

modalidades, em Imbituba, e que a APA autoriza eventos de praia. Nesse caso, estima-se 1000 pessoas, corn 

transmisso ao vivo, internacional, para canais esportivos. Fala que o IWC, além destes espacos de comunicaco, em 

a APABF será divuigada, eiaboraram urn video de 30 segundos que sera projetado no teião do evento, nos intervalos 

das baterias, e que visa cornunicar a APA de uma forma diferente, corn uma linguagem e emocöes ligadas ao 

pertencimento. Todos apreciaram o video. No retorno do almoco, Cecil apresenta o video sobre as 15 anos da 

APABF, e segundo eJe trar o othar de outra pessoa morado pot deWniventos de viiri;os atores do territário. 0 

video foi roteirizado e criado por Sergio Lélis, é urn documentário de 17 minutos agora apresentado ao CONAPABF. 

Todos apoiaram o video que tem uma mensagem poetica. Passando aos inforrnes institucionais, Nieto (OAB) informa 

sobre nova legislação do Governo Federal, a Lei 13139 que altera e da outras providencias sobre areas de rnariiha, 

acresddode martha, ateranda as questöes de reguar&zaço fndána e pracessas de afor nent. Eie faz uma 

breve sintese /leitura da portarIa: SPU - regularizac5o fundiaria. Lei 13.139/2015 - altera o decretos —lei n2s. 

9760/46, 2398/87, 1.876/81, lei 9636/98, dispöe sobre o parcelarnento, remissäo de dividas patrimoniais cam a 

unio e da outras providencias.Lei 9636/1998 - dispöe sobre a regularizacâo, administaco, aforamento e alienacão 

de bens imOveis de domInio da uniäo (acrescido de marinha, 1pm 1831 +33m). Decreto lei - 9760/1946 - dispöe 

sobre bens da união e dA outras providências. Decreto lei - 2398/1987 - dispöe sobre foros, laudêmios e taxas de 

ocupaco relativas a imóveis de propriedade da união. MP n2  691/2015 - dispOe sobre a administraco a aIienaco a 

trr&4ca da gesto de imàs da umo ci seu ci para a czntituiço de fu as. E. a Pa*tarca 135 Das altei-araes 

propostas: Trabalho Demarcatório; Audiéncia Publica (30 dias antes na mIdia, Jornal e Diário Oficial). (+ lOOmil 2 

audiências); determinaçâo a posico da linha por despacho do Superintendente do Patrimônio da Uniao; Prazo de 60 

dias para impugnar; Responsável que já esteja cadastrado como ocupante ou foreiro ( domInio iitil, corn escritura 

publica) e ou inscrito no Cadastro do IPTU municipal; Na area rural (CNIR) - CCIR e cadastro do SPU; Divergéncias 

sobre propriedade e servidào; Calculo do Foro: 0,6%, e da ocupacão 5%, (PGV Municipal) ou (PRPT—INCRA); Tern que 

estar em dia corn as impostos; Obras atuals: Embargo, multa e desocupaço; Ocupacao (doniinio pleno da unào), 

ocupaç&s anteriormente irrizr4tw. cadastro, ocorrerwn aptfis 10J06j2014; Aftoramwerito (dornfrio Utit) - Condçöes: 

no ser indisponIvel e inalienável, pela natureza ou em razo de norma especial; No ser de interesse do serviço 

publico; Preferência no Aforamento; quem ocupava ate 10.6.2013; Inscrito como Ocupante e em dia coma as 

)f1! obrigacöes SPU; ExercIcio da preferência ou concorrer na licitaco se nâo exerceu a preferéncia; Isencäo para ate 5 

salarios minima ou prograrna social do governo; Da MP, destaca: Da aiienaçäo t carentes baixa renda ficam 

dispensadas da Taxa de Ocupacao- no é automático, tern que demonstrar; terrenos corn 0cupaco em dia, pode 

ser alienado pel valor de mercado, aos ocupante ; areas urbanas consolidadas; For as APPs.(exclui); area vedada 



a packmt &. s exdu; pe*rwtro urbano do, Owo ietr; sistema vna impiantado, vac pmettths; 

organizado totes edificados; uso predorninantemente urbano art. 6,1,22 elenca isso. A gesto das praias aos 

municipios termo de adesão (projeto orla amplantado ou a ser implantado). 3. Rescisão por descumprimento. 4. Cria 

o PROAP - programa de Administraco patrimonial imobiliria da unio. adequacão dos imóveis de uso especial. 

Marina, SPU, menciona que debateram sobre esse pedido de pauta e entende que não poderia ser uma pessoa de 

fora do SPU para apresentar o tema, pois ha várias pessoas no SPU tidando corn esse assunto. Sugere que se erwie 

urn Oficio para superintendente neste momento para as equipes prepararem uma apresentaçäo aberta ao publico, e 

que näo fiqui resbito aa cw%eho,pødena acootecw 	 kcal maxor, Sad 	itarb exlerubva, ugere 

que se faca nurna extraordinária e mais pessoas se beneficiarem desta discusso, pois o assunto afeta populaco em 

geral e que essas alteracöes terão repercussöes enormes em todo o litoral. Marina, do SPU, fala que muita gente 

no sabe o que é o SPU, comenta inclusive que muitas pessoas ligam querendo falar corn "seu laudêmio". Sérgic, da 

AMA, parabeniza o afloramento deste assunto rnesmo que no da meihor forma e melhor momento e que gostaria 

de uma informaco mais aprofundada. Sandra, secretaria executiva, reitera que o tema foi uma sugestäo de pauta 

da conselheira OAB e que está como informe, para que a Plenária decida como se dara futuro debate. Diz perceber 

que o tma 6 fwdarnetac afta todas nás e de for dta tridos que *rn ro btora( e nas margens de nos, 

lagoas, canais, etc. Marina, diz que é impossIvel abordar o assunto agora, que säo cerca de 20 atos administrativos 

diferentes, seria como se quisesse passar lei SNUC em 2 minutos. Vat, conselheiro honorario, menciona que as 

mudanças na legislacão de areas de marinha tern conexo corn a momento econômico. E uma situaco que vem se 

arrastando por quase 100 anos e que sornente agora, nesse momento de crise do pals, decidiu-se que é urn born 

momento para a Uniào ganhar dinheiro em dma deste patrirnônio. Que a intenco é rneramente econômica, qe a 

interesse por parte unio é regularizar esses aspectos deixando a desejar nos aspectos da legalidade. Que sera rruito 

rentáe para os cfres da thro, ow, afetar ecorn 	nte pessoas. Cor6ofidada esta situacz a instatidade 

será muito maior do que a quejá existe. Cecil diz que houve na troca de email urn certo mal entendido, quando SPU 

pediu mais tempo para lancar a pauta e o chefe substituto sugeriu retirada do tema dessa pauta. Fala que 

regimentalmente não existe a possibilidade de um conseiheiro sugerir uma pauta e outro pedir para excluir. Retera 

que a tntenço n5o ea a'ofttnr e encannhar o assunto. Par outro iado entende que SPU precisa desenvolver 

estratégia de comunicar meihor, pois tern demanda gigantesca para difundir a Iegislaco costeira. Fala que essas 

alteracöes na Lei vatem para Brasil todo e que a APA no pode promover ou chamar esse debate, que cabe ao SPU. 

Fala que näo sabe em que momento, nada impede que seja dentro de uma reuniâo do Conseiho, mas talvez na 

forma de aucliências püblicas. Resume, dizendo que pode-se fazer em parceira, mas näo é uma acäo da APA. 

Marina, do SPU, diz que pode ser apresentado em fevereiro, a partir do carnavat e a maior parte das citacöes säo 

antigas. Vat, conseiheiro honorario, diz que é importante a SPU mostrar como é a legislacäo e o que mudou. Marina, 

do SPtJ, sà pede que isso sea fto ofoatmeote.. teto, da OAB, pede coma elmcaofmhamento urna pnâna 

extraordinaria após a veräo, corn presenca da equipe do SPU para falar sobre cadastramento, aforamento e 

ocupaço. Sandra, secretaria executiva, sugere debate e mesa redonda, corn varios técnicos do SPU e convidando 

outros setores jurIdicos, corn outro othar diferente da União. Foi unânirne a posicäo de uma extraordinária. Na 

seqüência, foi feita uma apresentaço sobre casos de Encaihes e emaihes de baleias na APABF, nessa temporada. 

Karma, do PBF, inicia mostrando a apresentacão de urn gráfico corn a Histórico das ocorrências de encaihes: Encalhe 

&aeias Franca em SC x Tota' aeas Astaths nas scevâas. Faa que a maidria dos encahe.s säo de fiThotes d 

franca, a tItima adutta foi em 2010 e a maiorIa das causas so naturais. Este ano tivemos 58 ocorrências de baleias e 

2 encalhes de filhotes analisando ainda o que aconteceu para este menor numero de baleias este ano analisando 

numero menor de baleias nesta regio influencia do El Niño. Aquece àguas superficiais e modifica as correntes 

V7 marinhas, modificando a disponibilidade de alirnento. Se a temperatura aumenta muito ocorre a reducão da 

produtividade prirnaria e faz corn que as fêmeas tenharn que nadar mais a procura de alimento e assirn altera a 

tiigraço. Cecil apresentou as e alhes anteriormente em outra reunio sabre as e caihes e a que tivernos de 
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atipcc rcte ao forn a grnde ocorr6nda &is casos & bah6a ibrte tovdus jweni& Estarnos em cotato 

para saber o que houve e possivelmente a mesma análise. Aumentou temperatura da água em 2 graus, o que foi 

confirmado em conversa corn o técnico da CIRAN. Apresenta o panorama de baleias emalhadas, desde 1999 

somente de baleia franca e destaca que em 2013, foi o maior nümero corn 9 individuos emaihados e em 2015 

ocorreram três casos. 0 que acontece nos emaihes, em 2015 no conseguiu avistar as baleias sem rede. Na baja sul, 

em Florianópolis os bombeiros tirarn a rede e o grupo do Protocolo foi Ia para monitorar. 0 que se faz, através do 

monitorarnento se tern a oportunidade de verificar o grau de emaihamento clas baleias, se é necessário a 

iernço e em ign 	prsthdes tern cndç d er Krue as rdes c.frarn snzthas das bes Pasa a 

palavra para Cris, da R3ANIMAL, que resalta que o material apresentado a seguir foi produzido pela Comisso 

BaIeera Internacional, no foi produzido pelo protocolo da APABF, mas sim pela CIB onde vñrios paIses do mLndo 

inteiro fazem parte. Existem reuniöes anuais e bi anuais e ocorreram duas reuniöes técnicas especificas sobre os 

emaihes, este problerna não é so nosso, mas sim urn probema a nIvel munthal. Outros paises como EUA, Australia e 

Nova Zelandia tern uma bagagem muito grande neste assunto. Estas reuniöes estão publicadas nos reports da CIB. 

Faz então a apresentacão dos Critérios para tornar decisöes, onde descreve: E potencialmente letal? As condi;öes 

tas sfra aproias? Exksttr reuis aor? 110vel de nstz é acziVeve4 para a baieta e a equipe de 

resgate? Tern autorizacäo? t fundamental sernpre documentar. Através da experiéncia destes palses desenvolveram 

uma série de equipamentos especificos que a APABF vai tentar adquirir via GEF-Mar que so facas corn cabos lorgos, 

pois ninguém pode entrar na água. Outros so ganchos e garatéias que o barco de apoio vai tentar se aproximar. 

Destaca que é importantissimo que somente as pessoas devidamente treinadas podem reatizar este procedimento. 

A pessoa que faz parte da CIB dá os treinamentos pelo mundo. Ela, Karma e Luciana participaram de urn treinamento 

no Brasil, entretanto no esto habilitadas a proceder, so tern as informacOes teóricas de como proceder. No Brasil 

duas pessoas. irdr Ara4a do &MMAe hWtor. Mlarzwfdes, do I&I que prrnareran urn rnés nos EUA e säo os 

tjnicos devidamente treinado a interceder. Fala ainda da embarcaco de apoio corn a coorderiacäo para decidir 

sobre a segurança, o bote de acäo que é de fundo semi-rIgido, as bóias para dificultarem o deslocamento do animal 

e assim conseguir se aproximar. Esta decisão de näo entrar na água é da Cornissão Baleeira Internacional, pois nos 

EUA ocorreu mote p causa da rewAo impravAvei do aca e as cordas podexi exccar uma pesoa que esta 

na agua. Em segulda foi apresentado Video do NOAA sobre processo de desemalhe de baleias. Cecil, presIdente do 

CONAPA, destaca que NOAA deu curso no Brasil em 2012 e que esta sendo feito esforco de trazê-los novarnente 

para 2 cursos mais especificos de treinamento pratico, sendo 01 na APABF, já no primeiro semestre de 2016. 0 

curso seria especifico para o Corpo de Bombeiros. Menciona que semana passada foi a Brasilia corn Karma, conhecer 

os pesquisadores e pessoas e tambérn para fazer a articulacào corn o Ministério do Melo Ambiente para a realizacão 

desse curso que tern custo estirnado em torno de 250 rnil reais. Não vamos ter todos os equipamentos, estamos corn 

o esfotco de adquirir. Sakketta que nrwto pt 	hiete o que se tern canhecier: o 10% dos casas de eJtes, 

existe 90 % a mais que a gente não ye: cu seja o mais importante é se evitar a situação do emalhe. Devemos ter urn 

esforco em fazer isso também e em Brasilia ocorreu uma conversa corn Edu Sechi e Milton para que a gente possa 

desenvolver estratégias para tal. Complernenta que esta acäo está colocada naquele esboco de piano apresentado 

pela CT para reduzir risco de emaihamentos na APA. Coloca que vamos dar bons passos neste sentido e além de 

aurnentar a capacidade para atuar nos casos de ernalhe, devemos realizar acöes preventivas para que estas 

ocorrências se minimizem. 0 Corpo de Bombeiros e a Policia Ambiental tern todo a interesse em atuar e sernpre 

estuvermr, ernpeihados em aumentar capacidade e atuar em todo a lftorYl de SL Guarache, da ACM, prgunt 

sobre rede de anchova. Marina informa que major incidencia dessa pesca é de julho a setembro. Cita a atividade 

perigosa realizada pelos bombeiros em Garopaba, que entraram na água para cortar rede ao redor de baleia e que 

se tern como tirar a rede sem entrar na água, uma vez que de acordo corn todas as legislacöes internacionais a 

prioridade é a salvaguarda da vida humana. Sergio, da AMA, diz que é preciso levantar assunto corn profundidade, 

procurar depoirnentos, diz que as estatisticas da APABF não estão completas - que ha molestamentos maiores. Cecil 

comenta que as dados da APAB são oficials e SO os que chegam ate a Unidade. Se s essoas percebam mais 



enrethmrnos do qLte a gmte consegue registw e porqtte a dada no nos thega Par outm ado räo arredga que 

Os dados de encalhes estejam errados, ou alguérn j6 vIu ou Irnagina que ocorra o encaihe/morte de uma baleia e as 

pessoas decidem enterrar sem charnar as autoridades? Litman, do IBF, diz que ate 2012, quando faziam o lOBE, 

havia dias na praia de Garopaba e Guarda do Ernbau, uma quantidade de redes que não dava condicão nem de 

navegar. Pergunta como vai sotucionar, definir o trajeto da baleia? Defeso da baleia? Sergio, da AMA, diz que muitas 

pessoas tern observado mais emaihes e outros molestamentos do que so registrados nas estatIsticas Oficials. Elas 

se sentem impotentes para agir e ate denunciar aos órgos competentes, pois ligam nos telefones oficiais, nem 

,empre sjo atendidas, ou rfuaMo so 	thd.as ctatam que no e*istern ncursos adequados pra açö de 

proteço e fiscaIizaco efetivas. clue é preciso reverter isso e que segundo muitos pescadores artesanais Os 

molestamentos pelas redes so relativamente fceis de evitar. Aiguns pescadores defendem ate urn defeso 

(lirnitando locals, tipos de redes e tempo de espera, entre outros fatores) na época da Baleia, e que se houver 'ama 

rede inter-institucional de respeito e colaboracâo mutua, as baleias väo ser menos molestadas e ficar mais tempo 

no nosso território. Karma informa que diariamente tern equipes do PMP e o 0800642341 e que as pessoas podem 

ligar para este nümero. Passando aos informes da APA. Cecil traz informaçoes sobre o pIano de manejo, que desde 

18 setnthrn, quando aconte 	eiária orthnára e foi assado oTermci corn o Porto, trim a partcipação do GT 

Fortalecimento Institucional, que ja foi inclusive publicado no diário oficial. Na ocasiäo, o Porto se comprometu a 

reunir-se corn a Fundacäo da UNISUL para definir questOes administrativas da execuco do Piano de Manejo. 

lnforma que pedlu para o Porto a primeira reunio de trabalho para 23/10, mas que ate o rnomento, mesmo corn 

reiterados emails e telefonemas, essa reunião ainda não aconteceu. Guarache, da ACIM, sugere pedir reunio o 

quanto antes, pois o cronograma já está defasado e percebe-se que mesmo corn recursos disponIveis no se est 

conseguindo trabalhar, lembrando que a prirneira OPP está prevista para inIcio de dezembro. Cecil, presidente do 

CONAPA, fala que ce rierte a OPP na acontece em de 	q, pois fat-se necesro anda, defnw terrnos corn a 

fundaco da UNISUL, visando contratar hospedagem e mapas. Assim a expectativa é que a OPP aconteca logo depois 

do carnaval. clue a APABF j6 est6 construindo dois terrnos de referenda de hospedagem e aiimentaçào e produco 

dos mapas. clue a partir daI avancaremos para a realização das cerca de 30 oficinas setoriais, e tarnbém na 

rothcão de consthes, cern rert&os do F-Mar paTa Tnaderaoo e Wialwla das ofirinas e eiabotação de atas 

suporte. Fica encaminhado que APABF ira enviar oficio para o Porto visando esclarecer situaço do atraso da 1 

reuniäo entre APABF, Porto e FAEPSUL. Na seqüéncia, abre-se a discusso sobre o CONAPA no sentido de 

aperfeicoar o processo e dirninuir volume de trabaiho, especialmente relativo a trés questôes: a) envio das 

convocaçöes das pienarias, via email, correio e também contato telefônico. Pergunta-se, quern entende ser 

fundamental ser comunicado por telefone das plenarias. Sr. Gervasio, da APPR, gostaria de ser lembrado. Cida, Do 

CCI, lembra que é necessario ir na casa do Lédio que no tern email. Sergio, da AMA, entende que impresso não 

predsa, que eiria1 as vezes fatha e que a tetefonema retaça. >or tim fica er4rwriwthado q-ue a convocaçäo seta 

apenas por email corn pedido de confirmacão. Exceto ASPECI que será por telefone ou pessoalmente. b) sobre 

coleta de sugesto de pauta, Sandra relembra que está sempre aberta, e que podem comecar a enviar amanhã, por 

exernplo. Mas que mesmo assim ela continua enviando email relembrando pedido de pauta. c) formato da ATA 

sugere-se que seja mais enxuta, condensadas. Lembrando que as atas grandes tern servido mais para pesquisa 

académica, e que nesse caso as universitários podem ouvir as audios. Ninguém se posicionou contrariamente sobre 

esta sugestão de apresentar a ata mais suscinta. Encerrado essas questöes, aborda-se a assunto Movimento SOS 

baleias e pane4a de prcssãca Cri fala que no esta parta de &9qgo roncco, som-ente dtreto corn a MMA e 

presidéncia do ICMBIo, mas ele pediu para ter uma conversa, e em reunião dia 3 de setembro havia 8 a 10 pessoas,e,,—

que alem das pessoas voltadas ao movirnento estavam Gabriela do IBF. Nesta reunio, as informacöes repassada4(1\ 

fa7)J por Cecil gerararn urn oficio da APA, que foi copiado para o CONAPA. Neste oficio a grande maioria das acoes\ \\ 
(Y" 

	

	respondlam aos questionamentos feitos por eles, no qual existiam atividades que a APA já estava fazendo, relativo 

ao CONAPA, gesto participatia e gestáo da APA. Existia uma demanda deles de acOes ernergenciais especialmente 

ligadas proteco das baleia 	Cecil propôs trés acöes que aconteceriam entre setembro e outubro. No final de 



setembro o sos entrou em contato dizendo que no estava cumprindo corn o compromisso assumido, mas Cecil 

colocou que o acordo era ate o final de outubro e que nào fazia sentido eles cobrarem o resuftado no final de 

setembro. Ertretanto poerot que &es tsnham todo o dresto de romper o dkgo e prornovec a açäo que 

julgassern necessária. A partir daquele momento continuou-se a fazer o que tinha pensado e planejado e traz aqui o 

resultado e val comunicar através de ofIclo ao SOS independente deles terem rompido a comunicaço. Diz que todas 

as açöes foram em setembro e outiibro A prirneira aco refere-se a uma aço mais efetiva de cornunicaçäo corn 

relaco as conseqQências de molestamento de baleias: Participamos de quatro programas de radio em AM e FM: urn 

em Laguna, dois em Imbituba e urn em Garopaba. Divulgamos uma matéria sobre autuaco de aeronaves que gerou 

reportagens em 10 a 12 jornais da região, também ao Dirio Catarinense e gerou uma entrevista na RBS TV que 

atnda näo foi vecuIada, e no sabe se vat ser. A segwda ação thza respeito a cnaçäo de &un 6rupo de Trabalho (GT) 

e na época comunicou o oficio que a AMA tinha sugerido a criaco do GT e a discusso no Conselho e que 

independente da decisão a APA reforcaria a necessidade, dentro deste GT ou da CT de ouvir mais Os pescadores, 

representantes de outros setores que pudessem contribuir sobre a discusso de emalhe de baleias. 0 Conselho 

definiu pela discussào dentro da CT Baleia num primeiro mornento e as acöes discutidas e propostas esto sendo 

apresentadas nesta reunio. Esta aco foi feita, o grupo se reuniu como CT e os resultados iniciais foram 

apresentados aqui para a Conselho. A terceira aco foi de fiscalizaçäo sobre as molestamentos: foram feitas quatro 

denüncias de molestamento aéreo, sendo que duas eram a mesma ocorrência, 3 ocorréncias de molestamento 

aéreo, no qual foram gerados 2 autos de infracäo, e duas empresas foram multadas, onde cornecam a apresentar as 

defess tima deis nio foi anda,, porque näo se te dado wnuetoc para iderrofirar a propnetáno da aeronave, 

mas isto ainda está em aberto. Duas denüncias de molestamento embarcado, sendo que urn não motorizado, as 

duas corn fotografias. Os processos no esto abertos ainda podendo gerar adverténcia ao proprietario no 

motorizado, se gerar advertência o efeito educativo é muito major era uma embarcaco a remo, provavelmente urn 

pescador (evando dois turistas, que taivez poderiam estar fazendo qualquer coisa na região e que de repente 

apareceu uma baleia e o turista tirou uma fotografia. Para que a gente consiga provar que a ernbarcacäo saiu para 

fazer turismo intencional de baleia, num pescador a remo e o mesmo gerar uma multa e este ter de pagar uma 

multa, é bern pouco pnithve4. M±a que se gerar athtert&da o efeito educatwo é nraito mator. Outro caso fat urn 

pedido de adequaco de atividade portuária, essa segunda deniincia foi de uma atividade rotineira de batimetria de 

urn barco da Cangulo, onde estavam trabalhando no porto, ate em funco do TOBE estar proibido, e dentro de uma 

operaco rotineira do porto foi observado que uma baleia se aproximou e depois voltou. Pelas evidencias das 

fotografias parecia que era molestamento intencional, entretanto posteriormente pela defesa gerada peTa empresa 

que contratou a Cangulo para as atividades do Porto, näo conseguiu caracterizar molestamento intencional. Mesmo 

que näo gere multa por molestamento intencional, pois lógico que näo era turismo, de qualquer forma existe 

necessidade de adequaça pe4a eavidade porturta e o processo vat sec cowecado e apresentado ao Poto sem 

encaminhamento admiriistrativo. Desde ano passado a APA faz monitoramento por terra, havendo duas dificuldades 

sem combustIvel e as baleias foram embora. Monitoramento por terra tern de aperfeiçoar muito. Elaboraram 

notificacöes para marinas e aeroclubes, mas em novembro, quando as baleias foram embora, então preferiu fazer 

isso mais próximo da prcixima temporada visando inibir acöes de moiestamento das baleias por ernbarcaçOes 

particulares. Cecil fala que näo precisa esconder nada e que tern menos pessoal, ou seja, a capacidade é lirnitada e 

tenta fazer o melhor corn esta capacidade. Sergio, da AMA, diz que participa do movimento SOS Baleia, embora näo 

\ç ' 	esteja ewvWdo na orgazacäo £iterde que é urn Mrneto 3egtirno. sern urna orgaitzço centra3izada, e visa 

ajudar a cumprir a objetivo numero 1 da APABF: proteger a Baleia. Diz que está satisfeito corn a existènca d 

rnovirnentos como esse, pois provocam reflexäo e aco, ajudando a contrapor o sentimento de que na APABF pode 

se fazer quase tudo, pois não existe fiscalizaco efetiva. Temos que reverter isso, as pessoas tern que se sentir 

9) 	confortvels e responsáveis para denunciarem quando avistarri heficópteros voando baixo e dando rasantes em dma 

dos animais, ou barcos se aproximando intencionalmente das baleias. E que matérias na RBS, jornais e outras mIdias 

denunciando esses e outros molestamentos é muito importante. Cidinha concorda em algurnas coisas para fazer 



dferria pode-se fawr, ras ha &ificuldades enoms em reVar nutas coss, e qLe to val resokver tudo. Ha a 

consciéncia das pessoas, discorda das pessoas que falam daquilo que no corihece, movimentos se prornovem e 

nern sempre participam de verdade. Falam absurdos e depois caern no descrédito, dizerido inclusive que a APA E 

comprada pelos empresários, que h6 dinheiro do SEBRAE indo para o cofre da APA. Fala de turminha da comunidade 

que pergunta coisas absurdas, fazern acusaçöes muito sérias, sern nenhurna comprovaçäo. Eta aierta para que 

tornern cuidado a quem esto servrndo esses movimentos que so sabern criticar. Adora movimentos, entretarto a 

critica sem nem conhecer o processo näo traz bons resuttados. Se acharn que esto ajudando dizendo coisas que no 

so veniaderas e que se qxks'ram audar, no dem rria~ näo awsar, drn partopar e cnhece o que Sc 

critica. Que quando esses movimentos desconsideram todo o trabatho do conseiho, desmoralizarn o que acontece 

aqui. Sirnone concorda corn tudo o que Cidinha falou, movimento SOS baleia nasceu no minhas cidades, não é urn 

movimento que a AMA está corno entidade. So pessoas que participam e dentro da internet, dentro do facebook, 

tern ferramentas rpidas de pressão para alguém pressionar algurna coisa. E que essa ultima procurou pressionar urn 

piano emergenciai, emaihes. Que já houve outras formas de presso, corn resultados positivos e outros negativos - o 

primeiro foi o caicarnento do Siriu. Sergio, da AMA, concorda corn Cidinha, do CCI, que em qualquer movimento corn 

muita gte ex&em eii- geral 	rentes mas rio podeirs desmciraftmr urn mvMmento legItimo prque näo 

concordamos corn uma ou outra opinio de aigum participante. Que ao entrar em uma das reuniöes do movimento 

percebeu que e a pressão no era contra a APA, mas contra o ICMB1o, justarnente para apoiar a APA a cumprir seu 

principal objetivo, a protecäo das Baleias. E participando que se conhece e se ajuda a construir, e sugere que a 

Cidinha participe tambérn do movimento - ate para conhecer meihor e dizer o que acha que estã errado. Cecil 

comenta que abordou todas as questöes corn o Movirnento SOS Baleias, apontando o que achava de positivo e 

negativo. E que sempre haverá discordâncias, iembrando que aqui no Consetho, Sergio fala que pode tudo na APABF 

e o Guaiathe fala We i pode nath. Merrciorta que a APA esta num terrtóno em que as pessoas no desconhetem 

que existe urn Orgo gestor, além disso, o que teve de aprendizado - as pessoas dizerern futano, Va ate o fulano 

pergunte e ouca o que eie tern a dizer, esciareca a que é boato e o que não é. Institucionairnente ele marca reunião 

e sugere que as pessoas conversem corn o chefe da unidade, pois ternos corno valor a verdade, sinceridade e 

tanpacêncAa. Wm'ter pede a paLaa peta AMA. F aia que a hecóptero tern pao de vâa, a poite rnas prâxirna, 

que näo checa, rnas pode checar a pedido, no pode obrigar a aitura - pode ser indicado a ser altura minima de vôo, 

que podern ter marcos na costa entre os rnorros. Karma cita portaria CINDACTA. Sandra, secretaria executiva, passa 

para informes das conseiheiras: iniciando peia AMA - Sérgio charna o Waiter para faiar das acöes de educacäo 

ambientai, que corno observador externo fez urn fume sobre as baleias e as atividades desenvoividas peio projeto de 

monitorarnento mirim costeiro e brindou corn este presente. Apresentou o video para a Plenaria. A seguir Deisiane, 

em espaco cedido pela UFSC, fala sobre urn retorno sobre uma dernanda que surgiu no SAP1S, o Vii Seminário 

St-asdeaci .scitre 4cas tegths e nduso Soda, es.sata que este conseRia teve gra-iWe rer 	ttMdade. Em 

funcão do espaço de apresentaco dos trabaihos, viram que as pesquisas so compiementares e propuseram a 

criaco de uma rede de pesquisadores do território da APA e gostaria de ver corn o comité executivo corno vai 

incorporar isto no conseiho, se corn urn GT, mapear os pesquisadores que esto no Conseiho. Verificar o que está 

sendo feito, e comecar dentro do conseiho, entender a que cada urn trabaiha, quais linhas que estão sendo 

trabaihadas, subsidiar o processo do PM, as próprios pesquisadores, verificar os Gaps, para que atraia rovos 

pesquisadores e unir interesses da APA e estruturar piano para organizar rede de pesquisadores . Para a prOimo 

SAPtS oquanth avançGu nesta proposta, Na seqa&wda o CCL Ctha reernbra qije mma Penána foi criado grupo de 

trabaiho sobre crimes ambientais na regio da Ibiraquera, corn a participacäo das prefeituras. Pergunta a que 

v 	poderia ser feito nestas areas frágeis, que algurnas esto fora da APA. Lembrou que lara apresentou a situacäo ds 

crimes arnbientais e que foi sugerido corno encaminhamento a criaço do GT corn as prefeituras de irnbituba, 

4 1 Garopaba, FOrum da agenda 21 e APABF. Mas que esta demorando muito para comecar a discutir como entidades a 

que pode fazer para mapear os lugares. Sugere reunio no dia 4 de dezembro as 17h na sede da APA. Pede para 

visar a prefei ura de Garopaba. Cidinha também fala sobre Livro da Rosinha, prima e professora na UNESC, 



dr 	4Thpof en ima cornundade t - 10 rnheres mf4ncia, juventude, a&dta e fdasas que 

ainda deseja ye-las apresentado ao CONAPA, mas que no será hoje pals houve confuso na agenda da autora e no 

pode vir hoje. Fala que vereador Anderson na Câmara de vereadores de Imbituba enviou moco de congratulacão 

ao Iivro e que todas mulheres foram para a Cârnara que estava lotada. Paulo Brieza, da Ferrugem Viva, convida para 

triTha interpretativa, dia 15, conduzida pela Daniefa Linhares. Marina, do Projeto Baleia Franca, informa que fizeram 

tres sobrevôos na temporada alérn do monitoramento dirio do Porto, Ribanceira e lbiraquera, que foi prejudicado 

pela chuva. Que os dados ainda nao foram consolidados, que foi urna temporada atipica, corn a chegada das baleias 

rn-ujto cdo, rnio e jurtho mdo torn grne qUa0tJda& no finI jutho. Que so no incio de agasto fai fexto a 

sobrevôo e que tinha 58 baleias e a interessante é que em setembro, quando foi feito o principal sobrevôo também 

teve 58 baleias e não eram as mesmas, observou-se 29 filhotes nascidos na regio. No final de outubro as baleias 

foram embora mais cedo, desde que atua de forma sistemática e constante, nunca havia constatado isso que 

ocorreu. Este ano de 2015, a liltimo registro foi em 16 de outubro, mais cedo que todos os anos anteriores. 16 se tern 

resultado em publicaco, sabre o efeito do El Nina, ocasionando baixa produtividade de krill e consequênte baixa 

taxa reprodutiva, baixa produco de filhotes, muitas fémeas acabam abortando ou nem engravidarn. Isto influência a 

vrnda das bafeias e começou ancs gassado e dve irtfrnr ria tporada reprothitiva do ano que vein. No üitimo 

sobrevôo no observou nenhuma baleia franca, somente a de Bride. Faz dais anos que atuam corn parceria corn a 

UDESC, ampliando a area de monitorarnento em Laguna. Também o IBF atua na praia de Garopaba e Garnboa, aos 

poucos tendo mais cobertura na area da APA. Encalhes já foram comentados anteriormente. Pirnenta, Caiçora, 

convida para re-Inauguracäo do centro de visitante do Parque Estadual da Serra do Tabuteiro, que acontece dia 10 

dezernbro. Informa que a atual gesto compartilhada do Parque està sendo feita pelo Instituto caracura que venceu 

a licitaçäo. Beti, Radio Pinheira, cornunica que reativaram o Jornal Espinheira Santa e convida Cecil para mandar 

alga sotne APA. For fin~ d&tn&se a ca{erdrto das e'ránas Orthnánas de 2016 (01 de abri 1.24 de junho, 23 

setembro e 9 dezembro). Cecil encerra a reuniäo dizendo que encerra as trabalhos desse primeiro ano corn rnuita 

observacào, cuidando terrenos de tanta gente to bern construldo, corn muita escuta e aprendendo corn tudo a que 

passou. Fala que no tern nada facil na gestäo da APA. Sempre tern assuntos rnuito importantes na gestão, que 

apreiideii rnuto e vat cimtimmr corn este cuidado e cctnpre que ftgr deste obetivo do cudado, e que gostaiia de 

ser cobrado. Pois temos aqui espaco fantástico de transformaco, urn desafio para corn todas opiniôes e corn todo 

amor compreender as relacöes humanas e cuidado corn o outro. Que a PM tao sonhado e não é pouca coisa a fazer 

em urn PM referenda, corn respeito a sócio-diversidade, cuidado corn as aspectos econôrnicos e sociais e tudo a que 

esta colocado para nós. Fala que as vezes não consegue dar todo a atençao ao volume de trabalho e que corn todo 

arnor carinho tern cuidado de alguns mais urgentes corn mais cobranca e toques sutis naqueles que podem esperar 

urn pouco mais. Agradece a todos e deseja urn excelente final de ano. Nada mais havendo a tratar, Luciana Iavra a 

presente ata qtw ser envada par einatl a todas para ta pthuna r mao arthnna do Cotsetho, para ser retficada e 

apr,)vada,;quAanent5,) sera assinada por todos as que estavarn presentes, listados em tista de presenca artexa e 

CONSELHEtRAS  
INSTITUIcA0 NOME ASHTURA  
APABF CECIL MAYA B. BARROS  
EPAGRI MARCELO TUBINO BORTOLAN  
FLAMA NACIA 0/1 ROSA MACHADO  

IPHAN TAN IA MARIA SAM WAYS FRANCISCO  

IFSC JOAO HENRIQUE QUOOS  

PREF. IMBITUBA/SEDES IGOR ROMUALDO SA RUFINO A 	- 
PREF. BAINEARTO RINCAO ADIANA GARLINI  

SPU/SC MARINA CHRISTOFIDIS  

UDESCJCERES 	\ PEDRO CASTILHO 



UFSC REE BIROCH c'. ({4 = 
ASCOPLE JARI DALBOSCO - 
ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRI EVALDO AVILA DA SILVA  

AS5OC.IADIO PYT'flIEIRA EL1ZABETH ALBRECHT  

CAIPORA LUIZ HENRIQUE PIMENTA  

COLON IA Z-33 JOAO PICOLLO  

CCI  MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB TMBTTUBA JOSÉ WIS MIGUEL NIETO  

PPPR GERVASIO OECKSLER  

PPPR MARCIO FELTRIN  

UNISUL SERGIO NETTO  

AMA SIMONE POLETTO  

AMA SERGIO PINHEIRO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS 

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA APARECIOA ZAMPJERJ DA COSTA  
RASGAMAR JOAO BATISTA ANDRADE  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE  

FORUM AG.21 IHARA FERREIRA 

FUNDAçAO GAlA SANDRA SEVERO 

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA SOARES GODINHO  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH ___________________ 

CONSflHEIRA HONARARA MARIA EUZABE Ti-f DA ROCHA  

CONSELHEIRO HONARARIO VALDECIR MARCARELLO  

CON VIDADOS1OBSERVADORES  
ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

PPGGEO DEISIANE DELFINO  

WALTER LUIS CAIRA  

RAD!U PiNI*RA THIA6O PEXOTO  

ICMBIO/APABF LUCIANA MOREIRA L(Li 

MARINHA DO BRASIL RICARDO JOSE AREN HART  

POA-RS ARGILEU P. SANTOS  

UNESC AAARCELODUTRADEFAAS  

IFSC- ALUNA PRISCILA BUSATTO  

SINTESE PAUTAS E ENCAMINHAMENTOS PLENARIA 27 NOVEMBRO 2015 

Pauta/ Tema Encaminhamentos 

Apresentação da CT BaIeia: construcão de piano Karma Ira complementar tabela e secretaria 

de acäo para balelas francas , executva Ira envw para Conseiho 

Eleito Forum da Agenda 21 
 Eleicao para vaga da AMA na CT Baleia 

Vacancia da coordenaçao substituta 
Na próxima reunião da CT será eleita coordenaço 

s.bstituta 

CT Proteção e Monitoramento Agendada reunião para dia 04 de dezembro as 

GT Denuncias crimes ambientais Ibiraquera (Pref. 
14h3Omin na sede da APABF 

Irnbituba1  Pref. Garopaba; APAaF; CO; FAgenda Ageda retm 	para o da 02 dezembro as 17 na 

blE 
12 
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Assunto será aprofundado em reunio 
Regularizaço fundiária do SPU - alteraçöes legais extraordinária, após carnaval, corn equipe do SPU e 

ottros convidados. 

Videos sobre a APABF 
Secretaria Executiva enviar links do youtube para 
conseiheiros 

Agenda Plenárias Orthnárias 2016 
01 d 	abri; 24 do juno; 23 do seteci 	o e 09 do 
dezembro. 

Piano de Mariejo da APABF APABF ir6 enviar oficio para o Porto visando 
esciarecer situaço do atraso da ia  reuniäo entre 
APABF, Porto e FAEPSUL 

Comunicaçâo apenas por email corn pedido de 
Comunicaço das Plenàrias confirmaçäo. Exceto ASPECI que ser6 por telefone 

c'u pessoairnente. 

Outros assuntos abordados que dispensaram encaminhamentos: 

Apresentaço dos dados pmnares da tese do doutorado do Deisane DeHino (tJFSC & 
Universidade Autônorna de Barcelona) sobre "A gestäo da paisagem como ferramenta de gestão 
territorial aplicada a APA da Baleia Franca, SC! Brash. Resultados parchais sobre os valores da 
paisagem no Território da APABF". 

informes da APA BaM Franca (GEFMAR e SOS Baeas) 

Informes institucionais (AMA, CCI, Projeto Baleia Franca, Ferrugem Viva, Caipora) 

Assuntos näo tratados e que iran canto prioridade para prima Plenána: 

Informe e debates corn o GT Regimento Interno 

Ferrugern Viva: Proteçâo jurIdica da zona costeira: uma breve anMise dos pianos nacional e 
estadua do gerendanento costeiro e do piano dketor do munAdpio de lmbituba. 

Sugestâo de pautas para próxima Plenária: 

a CCI: a sentaço do Lt,ro Topofka eni 4.ma comunldade traddona!; o pulsar da vda das 
muiheres de Ibiraquera" 

UFSC: sIntese das atividades desenvolvidas peios acadêmicos por ocasio dos 15 anos da 
APABF 

I 


